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    În temeiul prevederilor: 

    -  art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 

privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    –  art. 5, art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. 

d) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei 

Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

433/2011; 

    –  art. 1 lit. a) din Hotărârea Conferinţei ordinare anuale a Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 2/2014 cu privire la alegerea 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori 

statutari şi a Comisiei de disciplină; 

    –  Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 

51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România; 

    –  art. 9 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 

16/2016, 

 

    ţinând cont de faptul că doamna Iordache Elena şi-a depus demisia din 

funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, 

înregistrată sub nr. 2.605/05.04.2017, 

    având în vedere Procesul-verbal nr. 3.058 din data de 26.04.2017 privind 

votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din România, 

    

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte: 

 

 

    ART. 1 

    Se constată încetarea de drept a calităţii de membru al Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Iordache Elena, ca urmare 

a demisiei. 

 

    ART. 2 

    Se constată vacantarea unui loc de membru al Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România, ca urmare a producerii situaţiei 

constatate la art. 1. 

 

    ART. 3 

    Se dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea identificării 

următorului candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit 



la Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România din 

data de 27 septembrie 2014, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate 

prevăzute de lege, în vederea ocupării locului de membru al Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din România devenit vacant conform art. 2. 

 

    ART. 4 

    Directorul executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România va duce 

la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, cu sprijinul structurilor 

responsabile din cadrul aparatului executiv al Camerei. 

 

    ART. 5 

    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, 

Gabriel Radu 

 

 

 

    Bucureşti, 26 aprilie 2017. 
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